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ENGAGEMENT T.O.V. DE BURGER 

1. Van FAMIFED-kinderbijslagfonds (771.000 kinderen – 27,5%) 

2. Van het hele kinderbijslagstelsel (controle 12 

kinderbijslagfondsen) 



1. FAMIFED-KINDERBIJSLAGFONDS 



ENGAGEMENTEN VAN FAMIFED-KBF T.O.V. BURGERS (BO) 

 

Het Agentschap verbindt zich ertoe de volgende termijnen na 

te leven om een beslissing over een kinderbijslagdossier 

(AKBW) te nemen: 

 

 

1 maand 65 % 

2 maanden 75 % 

3 maanden 85 % 

4 maanden 95 % 

Resultaten: 

1 maand 85,76% 

2 maanden 96,07% 

3 maanden 98,25% 

4 maanden 99,35% 



ENGAGEMENTEN VAN FAMIFED-KBF T.O.V. BURGERS (BO) 

FAMIFED verbindt zich ertoe: 

bij voortzetting van het recht in 97,28 % van de gevallen 

aan de gezinnen een stipte betaling van de gezinsbijslag 

op vaste datum te verzekeren 

bij wijziging van het recht de gezinnen naar de bevoegde 

regeling en betaalinstelling door te verwijzen en de 

gezinsbijslag in afwachting van de overdracht van het 

dossier door te betalen 

 

  

 

Resultaat: 98,86% stipte betaling 

  



ENGAGEMENTEN VAN FAMIFED-KBF T.O.V. BURGERS (BO) 

FAMIFED verbindt zich ertoe de gezinnen te informeren over en bij 

te staan bij de te ondernemen stappen in hun 

kinderbijslagdossier. 

  

   PB's en Brussel:  

  elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8 uur tot 

16.30 uur; 

  elke maandag van 8 uur tot 12 uur. 

  

   Onthaal bezoekers: 

   van maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur   

   Of op afspraak (op vraag van de sociaal verzekerde) 

tussen 7.30    en 9 uur of tussen 16.30 en 17.30 uur  

 

MyFAMIFED: 24u/24, 7/7 

  

 

  

 



ENGAGEMENTEN VAN FAMIFED-KBF T.O.V. BURGERS 

(BO) 

 FAMIFED verbindt zich ertoe: 

• duidelijke en toegankelijke informatie te publiceren over 

de kinderbijslag via website, sociale media (Facebook, 

Twitter, LinkedIn) en persberichten  

• op de website binnen vijf dagen na een wijziging de 

barema's en de rekenmachine aan te passen  

• de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te 

optimaliseren van brieven, formulieren aan gezinnen en 

via de website en MyFamifed;  

 

Resultaten: 

 

Gem. bezoekersaantallen

Facebook 1606

Twitter 394

LinkedIn 192

Indexering Aanpassing website+rekenmachine

1/06/2016 8/06/2016

1/06/2017 1/06/2016



DE KLANT CENTRAAL 

Tevredenheidsenquête: Algemene tevredenheid van de gezinnen met 

FAMIFED-KBF.  

 

Uit de resultaten blijkt dat: 

• over de algemene dienstverlening 96 % van de gezinnen (eerder) 

tevreden tot zeer tevreden is; 

• over de informatie die de gezinnen over hun dossier krijgen 93 % 

van de gezinnen (eerder) tevreden tot zeer tevreden is; 

• over de stappen die de gezinnen moeten ondernemen om hun 

kinderbijslag te krijgen 93 % van de gezinnen (eerder) tevreden 

tot zeer tevreden is. 

 

 



2. FAMIFED-REGULATOR 



ENGAGEMENTEN VAN FAMIFED T.O.V. BURGERS (BO) 

FAMIFED verbindt zich ertoe: 

 

 

 

 

 

Klachtencoördinator en Bemiddeling klachten 

 

 

 

 

Instelling Gezinnen KB Klachten 2016

FAMIFED 445008 338

Privé kinderbijslagfondsen 282

Totaal 1,6 miljoen 620

Norm BO Resultaten

% binnen 45 dagen behandelde nationale klachten 70% 82,16%

% binnen 90 dagen behandelde nationale klachten 85% 89,47%

% binnen 90 dagen behandelde internationale klachten 70% 91,89%



ENGAGEMENTEN VAN HET HELE KINDERBIJSLAGSTELSEL 

CONTROLE DOOR FAMIFED 
 

FAMIFED verbindt zich er inzake het administratief toezicht 

toe om: 

 

jaarlijks een kwaliteitscontrole uit te voeren in alle 

kinderbijslagfondsen (+FAMIFED als kinderbijslagfonds) 

volgens de wetenschappelijk onderbouwde steekproefmethode 

(doorlichtingsmodel Dulbea)  responsabiliseringstoelage 

fondsen 

 

Resultaten 2016 (over 2015): Zeer goede globale kwaliteit 

 



EXTRA’S 

 

- FAMIFED op babybeurzen 

- Feest voor vluchtelingenkinderen 

- Dag van de diversiteit 

- Informatiesessies gewaarborgde 

- Bezoeken kraamklinieken 

 



VRAGEN? 


